LITURGICKÝ PREHĽAD Kvetná nedeľa,
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA cez rok „C“
(15.4.2019 – 21.4.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
15.4.

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŢDŇA

Utorok
16.4.

UTOROK VEĽKÉHO TÝŢDŇA

Streda
17.4.

STREDA VEĽKÉHO TÝŢDŇA

6:45f

Za zdravie a BP Pavla

17:30

† Štefánia Úradníková

18:30 20:00

Sviatosť zmierenia pred Veľkou Nocou

6:45

Za zdravie a BP pre členky ruže p. Jašicovej

17:30f

† Mária a Štefan Miroslav Pisarčík

6:45f

Na úmysel Anny Muroňovej

17:30

† Rudolf Šatan

17:00f

Za BP rod. Košútovej

18:30

Pobožnosť krížovej cesty

Štvrtok
18.4.

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Piatok
19.4.

VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA
A SMRTI PÁNA
17:00f

Sobota
20.4.

BIELA SOBOTA
Veľkonočná vigília

Nedeľa
21.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

obrady

20:00f

Na úmysel Margity

8:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00

† Jozef a Anna Svetlošák

15:00

Slávnostné vešpery

FARSKÉ OZNAMY (15.4.2019 – 21.4.2019)
 Poboţnosť kríţovej cesty: dnes o 15:00
 Zelený Štvrtok:
- Omšu svätenia olejov v Katedrále sv. Martina o 9.00 bude celebrovať diecézny biskup s kňazmi
diecézy.
- 17:00 hod. sv. omša na pamiatku Pánovej večere (pripomenieme si ustanovenie Eucharistie,
sviatosti kňazstva a Pánov príkaz lásky), po sv. omši nočné bdenie do 21:00 hod. (V tento
posvätný večer rozjímame o utrpení Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, kde prijíma vôľu svojho
Otca a nastupuje na cestu kríža pre spásu človeka.)
 Veľký Piatok:
- PRÍSNY PÔST (len raz do sýtosti sa najesť) A ZDRŽIAVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU.
- 17:00 hod. obrady utrpenia a smrti Pána (V tento deň sa neslávi svätá omša. Veľkopiatočná
liturgia má 3 časti: liturgia slova, poklona sv. krížu a sv. prijímanie).
- po skončení obradov do 21:00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe.
 Biela Sobota:
- 8:00 hod. ranné chvály a posvätné čítanie po nich vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v
Božom hrobe.
 - 20:00 hod. veľkonočná vigília (začína po západe slnka a má štyri časti: obrad svetla, liturgia
slova, liturgia krstu, liturgia Eucharistie. Na obnovenie krstných sľubov si prineste so sebou sviece
(urobiť si tanieriky na sviece, aby ste voskom nepokvapkali seba alebo niekoho iného, alebo
lavice). Na záver liturgie sa koná obrad vzkriesenia a procesia na oslavu Vzkrieseného Pána.)

 Poţehnanie jedál: V nedeľu po rannej sv. omši bude požehnanie jedál.
 Úplne odpustky:
- podmienky: byť v milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš,
Zdravas, Sláva Otcu) a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu. 1. pri verejnej adorácii
Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo 2. za nábožnú
účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok 3. za obnovu krstných sľubov pri
slávení Veľkonočnej vigílie 4. pri požehnaní Urbi et Orbi Svätého Otca na Veľkonočnú nedeľu (aj pri
prenosoch televízie alebo rozhlasu).
 Stretnutie mládeţe: Srdečne vás pozývame na Diecézne stretnutie mládeţe Vykroč 2019
s témou "Hore nohami" 18. mája (sobota) 2019 v Poprade so začiatkom o 9:30 hod. v Aréne
Poprad (hodinu pred programom už bude prebiehať registrácia účastníkov). Svätá omša bude v
popoludňajších hodinách v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Sídlisku Juh.
 Film: TV LUX bude vysielať Dokumenárny film o biskupovi Jánovi Vojtáššákovi (názov filmu
Vojtaššák): Veľký piatok o 20:05 hod., Biela sobota o 16:00 hod., Veľkonočná nedeľa o 15:45 hod.

